
 
 

Dagtilbudsleder i Risskov Camilla Moldt camo@aarhus.dk mobil 51498720 
 

Referat konstituerende møde og dagtilbudsbestyrelse møde i Risskov Dagtilbud 

Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19.15 – 21.15 

På Børnehuset Frijsenborgvej, Frijsenborgvej 15 

8240 Risskov 

 

Deltager: Carsten, Mette Amalie, Maria, Dorthe, Birgit, Dorthe, Andreas, Sara, Ulrich og Camilla 

Afbud: Rasmus, Mette, Camilla,  

 

Referat konstituerende møde kl.19.15 – 20.30.  Klokken 20 fremlægning af halvårs regnskab 

 

1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer:  
Camilla dagtilbudsleder, Dorthe pædagog Jasminvej, Birgit pædagog Gadekæret, Ulrich pædagogisk 
leder Jasminvej og Forteleddet, Carsten Damhuset, Sara Lindenborgvej, Andreas Frijsenborgvej, 
Maria Under Bøgen, Mette Amalie Alsvej, Dorthe Gadekæret, mulighed for at vælge 3 personaler, 
pt. 2 der fortsætter.  
Afbud: Mette fra Solsikken, Rasmus fra Forteleddet, Camilla fra Jasminvej. 
 

2. Gennemgang af forretningsorden som er vedlagt som bilag.  

Ændringer af styrelsesvedtægter, så fremadrettet 5 møder årligt, der indkaldes til et ekstra møde i 

december. 

3. Konstituering af dagtilbudsbestyrelsen: 
Valg af formand – Carsten Damhuset 
Valg af næstformand – Dorthe Gadekæret 
Tavshedspligt og underskrift af tavshedserklæring (hvis det ikke er sket i afdelingerne) 
 

4. Ny administrativ leder Risskov skole Jens præsenterer dagtilbuddets regnskab:  
Det indberettede til Børn og Unge. Nøgletal: forventet overskud: 183.490,88 kr.  
Budget er for helt år og tallene er for det samlede dagtilbuddet. Afrapportering af budgettet ud fra 
følgende overskrifter, afvigelser, forudsætninger, usikkerheder.  
Afvigelser er budgetrefusion ifht byggeteknisk fællesskab, opsparede midler til vedligeholdelse og 
inventar og pulje til sikker drift er pt. ikke anvendt. Der udarbejdes en prioriteret liste ud fra 
vedligeholdelsesplaner og sikkerhedstjek på legepladserne. Noget arbejde forventes igangsat i 2018 
andet overføres til budget 2019. pulje til pædagogisk udvikling overføres til budget 2019 da vi står 
overfor en stor opgave med implementering af ny dagtilbudslov herunder den styrket læreplan samt 
Stærkere lærings fællesskaber.   
Forudsætningerne, ny administrativ leder har ny måde at styre økonomi på.  
Usikkerheder er ansættelse af ny pædagogisk leder til Lindenborgvej og faldende børnetal på 
Frijsenborgvej.  
Opmærksomhedspunkter: opsparede puljer er ikke opbrugt. Overførte midler til Frijsenborgvej og 
Lindenborgvejs vedligehold og inventar. Opmærksomhedspunkter for afdelingerne: fokus på 
overskud/underskud: Alsvej, Forteleddet, Solsikken, Under Bøgen, Damhuset. Fokus på 
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vikarforbrug/vikarbudget: Jasminvej, Frijsenborgvej, Lindenborgvej. Fokus på lønomkostninger: 
Gadekæret.  
Fremadrettet ønskes uddybende information til bestyrelsen ift. opmærksomhedspunkter. 
Administrativt fællesskab er nyt, ny skoleleder og ny administrativ leder er startet. Forventning om 
større gennemsigtighed for budget 2019 samt en udarbejdelse af principper for økonomistyring. 
 

5. Forventninger til arbejdet i dagtilbudsbestyrelsen 

6. Udarbejdelse af årshjul til de kommende møder i dagtilbudsbestyrelsen:  

Fastepunkter på dagsordenen; 
Nyt fra dagtilbudsleder, 
Nyt fra Formanden, 
Nyt fra afdelingerne, 
Evt., 

December 2018: evt. økonomi, evt. principper for økonomistyring/ anvendelse af dagtilbuddet budget 
ramme, LUP og Pladssituationen 
 
30. januar 2019 på Alsvej: evt. økonomi, evt. principper for budget Undersøgelser og spørgeskemaer 
V/Dorthe 
8. maj på Under Bøgen: Princip for samarbejde mellem hjem og dagtilbud 
29. august på Lindenborgvej: styrket læreplan 

7. Udveksling af kontakt oplysninger - mailadresser og telefonnumre: liste mailes til alle 
 

8. Evt.  

 

Dagsorden til dagtilbudsbestyrelsesmøde: 

1. Nyt fra Camilla:  

Rådmanden har inviteret til rådmandsmøde for dagtilbud den 21. november kl. 19-21.30. Meld 

tilbage til Camilla om I deltager. Rådmanden indkalder typisk til møde to gange årligt. 

Den Lokal Udviklings Plan – LUP. Punkt udskydes så der blev plads til punktet om ”fra" valg af 
frokostordningen. 
 

1. Info om frokostvalg 2018  
Alle børn skal tilbydes et sundt frokostmåltid. Hvert andet år er der afstemning om fravalg af 
frokostmåltidet. Info herom kommer i et nyhedsbrev på intra.  I Risskov er det ekstern 
cateringlevering, firmaet besluttes efter udbud i Børn og Unge, fokus på sundhed og økologi efter 
sundhedsstyrelsens anbefalinger. Pris 517 kr. pr måned i forældrebetaling. Det kan 
drøftes/besluttes i forældreråd hvilken form for mad man i afdelingen ønsker fra cateringfirmaet. 
Man kan have samme cateringfirma i 4 år, med valg pr andet år. Aftaleskema med leverandør 
udfyldes i hver afdeling. Først stemmes om frokostordning skal aldersopdeles derefter stemmes om 
frokosten.  
 

2. Pladssituationen i Risskov dagtilbud V/Maria fra Under Bøgen. Punkt udskydes.  
Formål: at få belyst en evt. problemstilling omkring, at flere afdelinger oplever, at få indskrevet 
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vuggestuebørn på ml. 2 og 2,5 år, hvilket giver et stor pres på antallet af børnehavebørn.  
Metode: Camilla orienterer om anvisningsreglerne, interval og vip pladser, herefter eventuel 
drøftelse.  
Vippemodellen er som udgangspunkt kun i børnehaveafdelingen; 

Fra august bør der være ca. 90% indskrevne børn og til juni 110%. Vip sikre at der er plads til 

vuggestuebørnene i børnehaven.  

12/40 afd. skal vippe med 6 børn 

17/30 afd. skal vippe med 6 børn 

24/40 skal vippe med 9 børn 

Interval er i vuggestuen der ligger vi med 13 børn. 

 

Fordelings principper i prioriteret rækkefølge: 

Børn med særlige behov  

Børn med søskende i samme institution/dagtilbud eller dagpleje  

Tosprogede børn, som efter sagkyndig vurdering har brug for særlig støtte i dagtilbud  

Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i jeres anvisningsdistrikt (Grenåvej Øst) 

Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads i jeres garantidistrikt (Risskov og Stranden) 

Det ældste barn, der er skrevet op til en garantiplads fra andre garantidistrikter  

Det ældste barn, fra ventelisten til et bestemt dagtilbud, også selvom barnet har en plads i 

forvejen. 

punktet tages op fra sidste møde. 

3. Evt. 
 

Udsyn mod næste møde 

December 2018 

30. januar 2019 på Alsvej 

8. maj 2019 på Under Bøgen 

29. august 2019 på Lindenborgvej 

 

Med venlig hilsen, 

Dagtilbudsleder, 

Camilla Moldt 
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